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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

JEGYZŐKÖNYV

Közgyűlés időpontja: 2002. május 21.

Közgyűlés helyszíne: Amerikai Kereskedelmi Kamara 
Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1.  az  előző  Közgyűlés  jegyzőkönyvéneknek 
áttekintése,

2.  az  elnökség  tevékenységéről  szóló  éves  szakmai 
beszámoló elfogadása,
3.  a  Szövetség  közhasznúsági  jelentésének,  annak 
részeként a „mérleg” jóváhagyása,
4. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 
5.  a  Szövetség előző évi  pénzügyi  helyzetéről  szóló,  a 
számviteli  törvény  szerinti  pénzügyi  beszámoló 
elfogadása,
6. a Szövetség 2002. évi szakmai és pénzügyi tervének 
jóváhagyása,
7.  az  elnökség  tagjainak  visszahívása,  illetve 
megválasztása,
8. a Szövetség Alapszabályának módosítása,
9. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
10. a BMX sportágfejlesztési terv elfogadása,
11. egyebek.

Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelent tagokat, és a meghívottakat. Megkérdezte, 
hogy az előzetesen kiküldött írásos anyagokat megkapta-e mindenki.

A közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos anyagokat mindenki megkapta.

Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Fáth  Péter  jegyzőkönyv  vezetésére  javasolta  Pintér  Józsefnét,  hitelesítőknek 
Pruzsinszky Tamást és Rozsenich Tamásnét. 

Más személyekre nem érkezett javaslat.

K. 1/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

Jegyzőkönyvvezető Pintér Józsefné, hitelesítők Pruzsinszky Tamás és Rozsenich Tamásné.
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1. számú napirendi pont:                        Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése.  

A 2001. április 24-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéhez észrevétel javaslat nem érkezett. 
A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.

K. 2/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A  Magyar  BMX  Cross-Triál  Szövetség  előző  közgyűlésének  jegyzőkönyvét  a  tagság 
jóváhagyta.

2. számú napirendi pont:                        Az  elnökség  tevékenységéről  szóló  éves  szakmai   
beszámoló elfogadása.

Fáth Péter elnök az írásos anyagon kívül elmondta, hogy Az elnökség 2001-ben két 
alkalommal  ülésezett  (április  24,  december 8).  Az elnökségi  ülések száma ugyan nem túl 
magas, azonban hatékonysága és munkája a szakosztályvezetők tanácsának, illetve a szakmai 
bizottság  által  előkészített  anyagoknak  köszönhetően  gyors  és  zökkenőmentes  volt.  Az 
elnökség minden alkalommal határozatképes volt.

Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet 
minden tag megkapott.

A közgyűlés  által  elfogadott  költségvetést  az  elnökség  az  alapszabályban  előírtak  szerint 
szükség szerint módosította. Az elnökség tagjainak hathatós segítsége nagyban befolyásolta, 
hogy a Szövetség adminisztrációs munka feltételei javultak. 

Az elnökségen belül a sportdiplomácia feladatok ellátását, nemzetközi konferenciákon való 
részvételt  Dietrich  Tamás  alelnök  és  Borbély  Ferenc  főtitkár,  a  szakmai  programok 
kidolgozását, versenyszabályok korszerűsítését Radasics Tibor látta el.

Fáth  Péter  elnök  megkérdezte,  hogy  a  szóbeli  kiegészítéshez,  illetve  az  írásos 
anyaghoz van-e valakinek észrevétele, vagy javaslata.

Észrevétel, javaslat nincs.

K. 3/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta.

3. számú napirendi pont:                        A  Szövetség  közhasznúsági  jelentésének,  annak   
részeként a mérleg jóváhagyása.

Fáth Péter elnök elmondta, hogy a meghívóhoz mellékelt közhasznúsági jelentés nem 
csak számadatokat tartalmaz. A jelenlegi beszámolóban több szöveges kiegészítés is található.

Hódi András a Felügyelő Bizottság elnöke rendkívül pontosnak és érhetőnek találja a 
beszámolót.

Budapest, 2002. május 21. 2



Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002. május 21-i  közgyűlésének jegyzőkönyve

K. 4/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A Közgyűlés a Szövetség közhasznúsági jelentését és annak részeként a mérleget elfogadta.

4. számú napirendi pont:                        Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.  

Hódi András a Felügyelő Bizottság elnöke szóbeli kiegészítés képen elmondta, hogy 
igen alapos és minden részletre kiterjedő vizsgálatot végeztek. A bizottság által elfogadott 
írásos jelentés minden részletre kiterjed.

K.  5/2002/1.  Közgyűlési  határozat  –  egy  tartózkodás  (  Veszprémi  Spartacus 
Sportegyesület) -:

A felügyelő Bizottság jelentését a tagság egy tartózkodás mellet elfogadta.

Fáth Péter elnök javasolta, hogy az 5. és a 6. napirendi pontokat egyben tárgyalja a 
közgyűlés, annál is inkább miután egy mellékleten szerepelnek az irányszámok.

K. 6/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A közgyűlés a javaslatot elfogadta.

5. számú napirendi pont                         A Szövetség  előző  évi  pénzügyi  helyzetéről  szóló,  a   
számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása.

Borbély Ferenc előadta, hogy a pénzügyi elszámolás összeállításakor törekedtek arra, 
hogy  minden  részletre  kiterjedő  anyag  készüljön.  A  beszámolóban  teljesen  megbontva 
találhatóak a költségek.

Radasics  Tibor  megkérdezte,  hogy  a  gépkocsi  használat  miért  ilyen  sok  az 
elszámolásban.

Dietrich Tamás alelnök válaszában elmondta, hogy a költségek alakulásakor nem csak 
a belföldi gépkocsi használati költségek jelenek meg, hanem a sportdiplomáciai utak során 
felmerült kiadások is. 

Jáger Ferenc megkérdezte, hogy a sportdiplomácia kiadások mit takarnak. 

Fáth  Péter  elnök  előadta,  hogy ezek  a  költségek  részben  az  utazással,  valamint  a 
szállodai költségekkel függnek össze. 

Radasics  Tibor  szerint  az  elnökségnek  egy  korábbi  határozatához  kellene  magát 
tartania,  melyben azon versenyzők számára,  akik  Európa Bajnokságon  helyezést  értek  el, 
anyagi  ösztönzést  kell  adni.  A jelenlegi  költségvetés  nem  tartalmazza  a  múlt  évi  E.B. 
helyezetek támogatását. 
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Fáth Péter elmondta, hogy az elnökségnek valóban van ilyen határozat, de az csak 
egyszeri alkalomra érvényes, ráadásul a támogatás függ a költségvetés alakulásától.

Borbély Ferenc felhívta a tagság figyelmét, hogy a támogatás odaítélésének feltételeit 
is át kell tekinteni, hiszen ebben az évben változtak a verseny helyszínek és feltételek. 

Fáth Péter  javasolta,  hogy térjenek  vissza  az eredeti  napirendi  ponthoz és  az  E.B. 
támogatásával kapcsolatos dolgot az egyebek keretében tárgyalják.

K. 7/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A Szövetség  előző  évi  pénzügyi  helyzetéről  szóló,  a  számviteli  törvény  szerinti  pénzügyi  
beszámolót a jelenlévő tagok a kiegészítő magyarázatokkal együtt elfogadták.

6. számú napi rendi pont                        A Szövetség 2002. évi pénzügyi tervének jóváhagyása.  

Borbély Ferenc elmondta, hogy az elnökség korábban készített költségvetés tervezetét 
több  ponton  is  módosítani  kellett.  A közgyűlési  meghívóhoz  mellékelt  tervezet  minden 
részletre kiterjed, kérte a tagságot, fogadja el.

Jáger Ferenc szerint a szabadidős rendezvényre tervezett ősszeg rendkívül kevés. A 
szövetségnek jobban kellene támogatnia a versenyeket rendező egyesületeket.

Radasics  Tibor  e  napirendi  pont  keretében,  ismételten  kérte,  hogy  a  kiemelt 
rendezvényen sikeresen szereplő sportolókat anyagilag is támogassa a Szövetség.

Fáth Péter elnök megkérdezte, hogy milyen keretből, hiszen a jelenlegi költségvetés 
szerint erre nincs lehetőség. 

Borbély  Ferenc  javasolta,  hogy  az  eredeti  pénzügyi  tervben  szereplő  szabadidős-
rendezvény  támogatásra,  valamint  a  sportdiplomáciára  szánt  összegből  50-50.000-Ft 
csoportosítsanak át a kiemelt rendezvények támogatására.

K. 8/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A Szövetség 2002. évi pénzügyi tervét a tagság az alábbiak szerint elfogadta.

Szabadidős rendezvény támogatás   50.000-Ft-ról 0-Ft-ra
Sportdiplomáciai kiadások 150.000-Ft-ról 100.000-Ft-ra
Kiemelt rendezvényen elért eredmények
támogatása          0-Ft-ról 100.000-Ft-ra

módosultak

Részletes költségvetést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

7. számú napirendi pont:                        A Szövetség elnökségének tagjainak visszahívása, illetve   
új tagok megválasztása.
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Fáth Péter elnök elmondta, hogy a visszahívásra azért kerül sor, mert az elnökségi 
tagok  közül  volt,  aki  nem  rendszeresen  jelent  meg  az  üléseken.  Az  elnökség  hatékony 
munkájához elengedhetetlenül szükséges az elnökségi tagok jelenléte. Az elnökség korábban 
felkért egy jelölőbizottságot, hogy a megüresedő posztra keressen megfelelő személyeket. 

Felkérte  Borbély Ferencet,  hogy a  jelölőbizottság  nevében  ismertesse  a  lehetséges 
személyeket.

Borbély Ferenc Pruzsinszky Tamást javasolta az elnökségbe. Indoklásában elmondta, 
hogy a  javasolt  személy korábban  aktív  versenyző volt.  Az  országos  bajnokság  futamain 
rendszeresen  részt  vett,  a  szabályokat  és  a  Szövetség  tevékenységét  és  munkáját  ismeri. 
Javasolta a tagságnak megválasztását.

Fáth Péter javasolta a jelenlévő tagoknak, hogy Rózsa B. György elnökségi tagot a 
tisztségéből hívja vissza. 

K. 9/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A közgyűlés Rózsa B. György elnökségi tagot tisztségéből visszahívja. (alapszabály 19.§ c.  
pont)

Fáth Péter megkérdezte a jelenlévő Pruzsinszky Tamást, hogy vállalja-e az elnökségi 
tagságot és az azzal járó feladatokat.

Pruzsinszky Tamás elmondta,  hogy természetesen vállalja és örömmel vesz részt  a 
Szövetség elnökségének munkájában.

Fáth Péter javasolta, hogy a közgyűlés válassza meg Pruzsinszky Tamást elnökségi 
tagnak.

K. 10/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

Pruzsinszky Tamást a közgyűlés elnökségi taggá választotta.

8. számú napirendi pont:                        A Szövetség alapszabályának módosítása.  

Borbély Ferenc elmondta, hogy az alapszabály módosítására több ok miatt is szükség 
volt. A jelenlegi tervezet megfelel a törvényben előírtaknak, javasolta annak elfogadását. 

Fáth  Péter  elnök  megkérdezte,  hogy van-e  valakinek  észrevétele  az  alapszabállyal 
kapcsolatban. Javasolta, hogy amennyiben nincs, abban az esetben az alapszabályt egységes 
szerkezetben fogadja el a tagság. 

K. 11/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A Szövetség alapszabályát a közgyűlés elfogadta.
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9. számú napirendi pont:                        A Szövetség tagjai által beterjesztet javaslatok.  

Dietrich Tamás alelnök ismertette, hogy nem érkezett javaslat a tagságtól. 

10. számú napirendi pont:                      A  Szövetség  sportágfejlesztési  programjának   
véglegesítése, illetve elfogadása.

Hódi  András  hiányolja  a  tervből  a  médiával  való  jobb  kapcsolat  kialakításához 
szükséges  szempontokat.  Véleménye  szerint  a  terv  jó,  azonban  végrehajtásához  anyagi 
forrásokra van szükség. 

Fáth Péter javasolta, hogy ezzel a kiegészítéssel, illetve a szakosztályvezetők ismételt 
véleményezésével együtt a következő elnökségi ülésre készüljön el a sportágfejlesztési terv. 

K.  12/2002/1.  Közgyűlési  határozat  –  egy  tartózkodás  (  Veszprémi  Spartacus 
Sportegyesület) -:

A Szövetség sportág fejlesztési tervét a következő elnökségi ülésre jóváhagyás végett el kell  
készíteni.

11. számú napirendi pont:                      Egyebek.  

K. 13/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

1. Az  Európa  Bajnokságon  induló  versenyzők  támogatásához  a  2000.  évivel  
megegyezően, azaz csak a nevezési díj megfizetésével járul hozzá a Szövetség. 

Megjegyzés:

A támogatások megfizetése a korábban megállapított feltételek alapján lehetséges,  *illetve 2001-ben a több 
fordulós versenyek miatt a., b., c., d. pontok az alábbiak szerint kerültek elfogadásra: 

(korábbi elnökségi határozat: E14/2000/3)

a. - elite, junior válogatott versenyzők esetében a Szövetség a részvevők számára abban az esetben fizeti ki a nevezési díjat ( maximum 4 
helyszín, 8 forduló ), ha a versenyző minimum 3 helyszínen ( 6 forduló ) részt vett. 

b. - utánpótlás válogatott versenyzők esetén a Szövetség a résztvevők számára abban az esetben fizeti  ki a nevezési  díjat  (maximum 3  
verseny, fő EB + 1 helyszín, mely két forduló), ha a versenyző minimum kettő az elite, junior E.B., helyszínén rendezett 4 nemzetközi 
versenyen vett részt. 

c. - nem válogatott elite, junior versenyzők esetében a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési díj felét ( maximum 2 helyszín, 4 
forduló ), ha a versenyző minimum 3 E. B. helyszínen részt vett. 

d. - nem válogatott utánpótlás versenyzők esetén ( 16 éves korig ) a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési díjat ( a fő Eb-én ), ha a 
versenyző minimum három elite, junior E.B., helyszínén rendezett nemzetközi versenyen részt vett.

* A fenti feltételek kategóriánként értendők!!! 
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Radasics  Tibor  beszámolt  a  felnőtt  versenyzők  számára  szervezett  edzőtábor 
tapasztalatairól. Véleménye szerint támogatni kellene az edzőtáborban résztvevő, sportolókat, 
illetve a klubokat. 

Pintér József szerint az edzőtábor anyagi támogatásánál fontosabb a kiemelt versenyen 
jó eredményeket elért sportolók támogatása.

A Hód-Kerékpáros SE nevében Jáger Ferenc javasolta, hogy az országos bajnokság 
versenykiírása a jövőben egységes legyen. Véleménye szerint egy egységes versenykiírás a 
versenyzők és a szakosztályvezetők számára is előnyös lehet. 

K. 14/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

2002.  augusztus  01-től  az  országos  bajnokság  versenykiírásának  időpontjai  egységesek  
lesznek az alábbiak szerint:

Rendező:

Helyszín:

Vezető bíró:

Nevezés:
Szombat 1230 1330

Vasárnap 830 930

Edzés:
Péntek 1700 1900 (szabadedzés)

mentő személyzet nem biztosított

Szombat 1100 1200 (szabadedzés)
mentő személyzet nem biztosított

Szombat 1330 1430 *startgépes 13.30-14.00

Vasárnap 930 1030 *startgépes 9.30-10.00

* 30 perc kötelező startgépes edzés

Verseny kezdet: Szombat 1500

Vasárnap 1100

Csapatbajnokság:

Kategóriák:

Díjazás:
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Hódi  András  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  számítógépes  programmal  több 
probléma is jelentkezett a versenyek során. A program készítője tud a hibáról és vállalta annak 
megszüntetését, mely természetesen díjmentes lesz. Ezzel párhuzamosan Hódmezővásárhelyi 
szülök egyike vállalta, hogy alapul véve ezt a programot készít egy másikat díjmentesen.

Radasics  Tibor  javasolta,  hogy  az  Európa  Bajnoksághoz  hasonlóan  az  Országos 
Bajnokságon is legyen előnevezés. Az előnevezést tekintetbe véve, ha egy versenyző nem 
nevezett, akkor dupla nevezési díjat kell fizetnie.

K. 15/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A tagság Radasics Tibor javaslatát nem támogatta. –elvetve-

Fáth Péter elnök visszatérve a számítógépes program hibáira, javasolta, hogy Radasics 
Tibor készítsen egy útmutatást, hogy a bajnokság zökkenőmentes lebonyolításához milyen 
programra van szükség.

K. 16/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

A  közgyűlés  megbízta  Radasics  Tibort,  hogy  az  országos  bajnokság  zavartalan  
megrendezéséhez  szükséges  információkat,  illetve  adatokat  készítse  el.  (határidő:2002.  
augusztus 31)

Pintér József Gencsapáti SE nevében javasolta, hogy az országos bajnokságon való 
részvétel kötelező legyen. A javaslat minden részletre való kidolgozását a főtitkár dolgozza ki.

K. 17/2002/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:

Pintér József javaslatát az országos bajnokságon való kötelező részvételt illetően a közgyűlés  
nem támogatta. –elvetve-

Fáth Péter elnök megköszönte a bizalmat és az aktív részvételt a közgyűlésen, az ülést 
bezárta.

…………………………………
Pintér Józsefné jegyzőkönyvvezető

……………………………… ………………………………..
Pruzsinszky Tamás hítelesítő Rozsenich Tamásné hítelesítő
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